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●● سهمیه مسکن ملی در مرکز استان به حدی کم
بود که خیلی ها نتوانستند در آن ثبت نام کنند و باز
هم باید اجاره نشین بمانند در حالی که در طرح
مسکن مهر ،فرصت خانه دار شدن برای خیلی
ها فراهم شد.
●● دادستان مرکز استان وضعیت آبیاری درختان
پادگان را پیگیری کند تا مشخص شود چه اقدامی
برای حفظ فضای سبز این مکان انجام شده است.
●● با وجود وعده مسئوالن برای عرضه شکر در
بازار مرکز استان ،اما این کاال در فروشگاه ها کمتر
یافت می شود.
●● امتداد دو معبر پر تردد بیرجند شامل بیست
متری اول و دوم به سمت معصومیه از بار ترافیکی
چهار راه انقالب و بولوار شهدای عبادی کم می
کند .مسئوالن متولی ،موضوع را بررسی کنند.
●●آنتن دهی تلفن همراه در روستای دستگرد
بیرجند با اختالل همراه است شرکت مخابرات
پیگیری کند.
●● روستای نوغاب درمیان با جمعیت زیاد و خانه
های بسیار از داشتن مرکز آتش نشانی محروم
است و در صورت وقوع هر گونه آتش سوزی،
خدمات رسانی به اهالی بسیار سخت می شود
زیرا ایستگاه آتش نشانی روستای گسک در فاصله
دوری از این منطقه واقع است و خودروهای آتش
نشانی اسدیه هم نمی تواند از محدوده شهر
خارج شود.
●● تقاطع خیابان غفاری و بولوار جماران در موقع
تعطیلی مدارس ،خطرناک می شود که نیاز به
نصب سرعت گیر دارد.
●● شرکت برق بیرجند برای جا به جایی ستون
های برق در کوچه کارگر  23اقدام کند .مالکان
اغلب منازل عقب نشینی الزم را انجام داده اند که
این ستون ها به ویژه در شب ها برای تردد خودروها
مشکل و خطر ایجاد می کند.
●● با بسته معیشتی اعالمی دولت برای خانوارهای
تا چهار نفر و در شرایط فعلی نمی شود حتی 2کیلو
گرم گوشت خرید در حالی که گرانی های باقی
مانده از قبل مزید بر علت شده و توان خرید دیگر
کاالهارا کم کرده است.
●● این روزها تفاوت قیمت لوازم یدکی خودروها
در مراکز عرضه بسیار است به عنوان مثال برای
رادیاتور پراید با یک مشخصات و تولیدی از 140
تا  170هزار تومان اعالم شد! بازرسان سازمان
صمت سری هم به این بازار بزنند.

نماینده ولی فقیه وامام جمعه بیرجند:

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

امروز؛راهپیماییدرمحکومیتاغتشاشگران

بصیرتمردممانعتبدیلاعتراضبهتخریبشد

گروه خبر  -اعتراض حق مردم است و بصیرت مردم استان در جلوگیری از تبدیل شدن
اعتراض ها به تخریب ،جای سپاس دارد .نماینده ولی فقیه در استان ،روز گذشته در
خطبههای نماز جمعه بیرجند ،نقشه و توطئههای استکبار را ایجاد تفرقه و اختالف
بین کشورها و ملت ها دانست و گفت :این یک نوع سیاست شوم است که استکبار به
کار می گیرد تا اراده جوامع را ضعیف کند و نتوانند از خود دفاع کنند .حجت االسالم
والمسلمین سید «علیرضا عبادی» با تشکر از مردم استان برای بیان خواسته های خود
در فضایی آرام ،افزود :مردم ما با بصیرت باال خواسته های خود را مطرح و در کنار آن
توطئه دشمنان را هم خنثی کردند .وی در ادامه سخنانش اظهار کرد که متاسفانه گاه
با بیتدبیری میخواهیم مشکالت جامعه را با تکیه بر بیگانگان حل کنیم در حالی که
ت ندارند .وی با اشاره به این که چرا باید در
بیگانگان ،هدفی جز به بردگی کشیدن مل 
موضوعی آن قدر با بیتدبیری و خام عمل کنیم که زمینه برای ناراحتی و اعتراض مردم
فراهم شود گفت :فتنه ها مربوط به سال خاصی نیست بلکه دشمن هر روز به دنبال
ایجاد فتنه است و می خواهد مردم را به بردگی بگیرد .امام جمعه بیرجند با تاکید بر این
که مردم باید دولت اسالمی ایجاد کنند تا بر اساس معیارهای اسالم و قانون اساسی
عملکندراهپیشرفتکشورراتوجهبهداخلدانستوافزود:اگرتفکربسیجیدرجامعه
حکمفرما شود هیچ گاه توطئه های دشمن به نتیجه نخواهد رسید .به گزارش خبرنگار
ما روز گذشته در حاجی آباد ،فردوس ،نهبندان ،سربیشه ،خضری دشت بیاض ،آیسک
و آرین شهر ،نمازگزاران بعد از نماز جمعه در حمایت از اقتدار و امنیت کشور و محکوم
کردن اقدامات اغتشاشگران ،راهپیمایی کردند.

انصاری  -مردم بیرجند امروز در راهپیمایی
محکومیت اغتشاشگران و حمایت از اقتدار و
امنیتکشورراهپیماییمیکنند.رئیسشورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی در گفت و گو با
خبرنگارماازبرنامهریزیدیگرشهرستانهابرای
برگزاریاینراهپیماییدرروزهایمختلفهفته
خبر داد و گفت :در سربیشه ،نهبندان و فردوس
روز گذشته بعد از نماز جمعه این راهپیمایی
برگزار شد .به گفته حجت االسالم «مالیی»
دیگرشهرستانهایاستانهمدرتالشهستند
تا راهپیمایی بیعت با رهبری را در طول هفته
برگزار کنند .به گزارش خبرنگار ما ستاد مردمی
برگزاری راهپیمایی لبیک به بیانات مقام معظم
رهبری و حمایت از اقتدار و امنیت کشور هم در
اطالعيه اي از مردم واليتمدار خواست در این
راهپيمايي شركت کنند .در بخشی از این بیانیه
آمدهاست:درپاسخبهدرخواستهاوتماسهاي
مكرربرگرفتهازديانت،بصيرتودشمنشناسي
قشرهایمردمشريفوواليتمدارخراسانجنوبی
اعم از هيئت های مذهبي ،اصناف ،روحانيت

معظم و تشكل هاي مردم نهاد ،به آگاهي مي
رساند راهپيمايي خودجوش مردمي لبيك به
رهبر انقالب و حمايت از اقتدار و امنيت كشور در
برابرشرارتهايآشوبگرانودسيسهآمريكايي
صهيونيستيومزدوراناستكبار،امروزساعت 9:30ازمیدانشهدابرگزارميشود.

محدودیت های ترافیکی مسیر
به گزارش خبرنگار ما همزمان با برگزاری
راهپیمایی امروز ،محدودیت های ترافیکی در
مسیرهای منتهی به این اجتماع در بیرجند
اعمال می شود .به گزارش معاونت اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان ،توقف وسایل نقلیه
در طول مسیر از میدان شهدا تا خیابان ارتش،
ممنوع است .افزون بر این تردد خودروها در
مسیرهای ابوذر -میدان شهدا ،سه راه اسدی –
میدان شهدا ،چهار راه طالقانی – ابوذر ،میدان
اول مدرس – ابوذر ،تقاطع پاسداران – ابوذر
و خیابان شهید اسدزاده در زمان راهپیمایی
ممنوع خواهد بود.

نماینده مردم بیرجند ،خوسف و درمیان از موافقت دولت خبر داد:

700میلیون یورو برای راهآهن
قاسمی

دولت با اختصاص  700میلیون یورو برای احداث
راه آهن بیرجند  -زاهدان موافقت کرد .این خبر را
نماینده مردم بیرجند ،خوسف و درمیان اعالم کرد
و گفت :هیئت دولت مصوب کرده است وام خارجی
از روسیه برای احداث راه آهن استان دریافت شود

البته مبلغ توافقات و وام مورد نظر بیشتر و برای
پروژه های متعددی است اما  700میلیون یورو از
آن برای راه آهن استان خواهد بود .حجت االسالم
«عبادی» مسیر مورد نظر برای احداث راه آهن را
از زاهدان – بیرجند و بیرجند-یونسی-گناباد
دانست و افزود 50 :کیلومتر از مسیر یونسی به
گناباد و بیرجند  -قاین شروع شده است و در استان

هم  25میلیارد تومان برای اجرای پروژه اختصاص
یافت و احداث را ه آهن از طرف زاهدان نیز شروع
شده است .به گفته وی ،جزئیات بیشتری اعالم
نشده است و هیئت دولت در سفر اعضای کمیسیون
اقتصادی ،جزئیات هزینه کرد وام را مطرح کرد که
یکی از آن ها راه آهن استان بود و اقدامی ارزنده و
خبری خوش برای استان است.

توزیعگوشتگوسفنداز امروز

کاهش تولد و افزایش وفات

3772کارت سوخت در پست

خسروی-حدود 130الشهگوشتگوسفندامروز
وفردادرمرکزاستانتوزیعمیشود.معاونسازمان
صمت به «خراسان جنوبی» گفت 60 :الشه امروز
در چهار فروشگاه واقع در بازار روز پاسداران ،نبش
منتظری،12نبشتوحید14وخیابانحافظغربی
مهرشهر از ساعت  11و عصر از ساعت  16توزیع
خواهد شد« .جویبان» قیمت سردست و ران را به
ترتیب 70و 71هزارتوماناعالمواضافهکرد:فردا
نیز  60تا  70الشه گوسفند در فروشگاه های یاد
شدهبهقیمتتعادلیعرضهمیشود.

تولـد و وفـات طـی هفـت مـاه امسـال در اسـتان بـه ترتیـب کاهـش و افزایـش
داشـت .مدیـر کل ثبـت احـوال بـا اشـاره بـه ثبـت  9هـزار و  338والدت در
هفـت مـاه ابتـدای امسـال بـه «خراسـان جنوبـی» گفـت :از ایـن تعـداد شـش
هـزار و  231مورد شـهری و سـه هـزار و  107مـورد روسـتایی بـود« .مهرآور»
از کاهش  8.2درصدی والدت خبر داد و افزود :در این مدت والدت شـهری
 14.1درصـد کاهـش و والدت روسـتایی  6.4درصد افزایش داشـت .وی به
ثبـت دو هـزار و  281واقعـه فـوت و افزایـش  3.1درصـدی آن در مقایسـه بـا
مـدت مشـابه سـال گذشـته اشـاره و اضافـه کـرد :بیشـترین فـوت ثبـت شـده
مربـوط بـه گـروه سـنی  75سـال بـه بـاال و بیمـاری هـای قلبـی و عروقـی در
صـدر علـت آمـار فوتـی هـا بود.

انصاری  -سه هزار و  772کارت سوخت در
باجههای پست استان منتظر مراجعه مالکان
است .مدیر کل پست به خبرنگار ما گفت :با اجرای
طرح سهمیه بندی بنزین دو هزار و  704کارت
سوختتحویلمراجعهکنندگانشدهاست.بهگفته
«الهامی»اینتعدادکارتازابتدایامسال،دوباربه
آدرسمالکانارسالشدهامابنابهشرایطیبهپست
برگشتکردهاستومالکانبایدبرایدریافتکارت
ها به باجههای پستی مراجعه کنند یا درخواست
توزیعمجددباورودبهسامانهراانجامدهند.

 

خراسان جنوبی  62سال پیش
در روزنامه

بواسطه فروش روغن تقلبی
تحت تعقیب قرار گرفت
روزنامه خراسان در شماره  2487به تاریخ  13بهمن  1336در مطلبی
در صفحه پنج آورده است :مامورین شهرداری بیرجند باتفاق یکنفر پاسبان
تعداد دو حلب روغــن خوراکی که در آن مــواد خارجی داشته در دکان
«ع.الــف» کشف و پرونده تنظیم و بشهرداری تسلیم و چون عمل خالف
نامبرده طبق تشخیص محرز و مسلم گردید پرونده جهت رسیدگی بدادگاه
شهرستان احاله و متخلف تحت تعقیب قانون قرار گرفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نمایشگاه کتاب استان از فردا ورق می خورد

برنامه ریزی برای  3شب فرهنگی در نمایشگاه

قاسـمی – شـب هـای فرهنگـی فـردوس ،قایـن و خوسـف در نمایشـگاه کتـاب
اسـتان برگـزار مـی شـود .مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در نشسـت بـا
خبرنگاران ،از حضور ۴۶۴ناشـر استانی و کشـوری در نمایشگاه کتاب استان
کـه از فـردا تـا هشـتم آذر در بیرجند برپـا مـی شـود ،خبـر داد« .ناصر نبـی زاده»
افزایـش تعـداد ناشـران از  110بـه  260مـورد در مقایسـه بـا سـال قبـل را هـم
اعالم کرد و افزود :تعداد غرفه ها بیش از دو برابر شـده اسـت و ناشران مختلف
در زمینـه هـای عمومـی ،پزشـکی ،هنـر ،کـودک و نوجـوان و  ...حضـور دارند و
امسـال حدود  110میلیـون تومـان یارانه کتـاب پرداخت خواهد شـد .به گفته
وی ،رونمایـی از کتـاب ،معرفـی دیـوان ناقـوس و قدردانـی از اسـتاد یوسـفی،
تجلیل از نویسندگان و منتخبان سـومین جشنواره کتاب سـال استان ،برپایی
غرفه های جانبـی ویژه کودک و نوجـوان ،خبرنـگاران و  ...از دیگـر برنامه های
نمایشگاه کتاب اسـت .وی بر آماده سـازی سریع تر زیرسـاخت های دسترسی
بـه محـل جدیـد نمایشـگاه بیـن المللـی بیرجنـد تاکیـد کـرد و گفـت :سـرویس
رفت و آمـد ،هر یک سـاعت از میـدان ابـوذر به محـل برگـزاری نمایشـگاه کتاب
حرکت خواهد کـرد و عالقـه مندان را جـا به جا می کنـد .وی ترویج و گسـترش
فرهنگ کتاب خوانی ،ارتقـای آگاهی و دانش جامعه ،ایجاد نشـاط اجتماعی،
تشـویق مـردم ،مسـئوالن و سـازمانها بـرای مشـارکت در حـوزه کتـاب خوانی
و شناسـایی ناشـران و فعـاالن کتـاب اسـتان را از جملـه اهـداف برگـزاری ایـن
نمایشـگاه اعلام کرد.

 2کودک قربانی منواکسید کربن
دو کودک پنج و دو ساله بشرویه ای در حمام دچار گازگرفتگی شدند و جان
باختند .رئیس اورژانس  115بشرویه به خبرنگار ما گفت :این حادثه روز پنج
شنبه در روستای رقه رخ داد که در آن دو کودک جان باختند و مادر آنان دچار
مسمومیت شدید شد .دکتر«جهانیان» گازگرفتگی را دلیل این حادثه دانست.
به گزارش خبرنگار ما مادر این کودکان با آمبوالنس به بیمارستان ولیعصر (عج)
بیرجند منتقل شد که بر اساس اعالم منابع بیمارستانی وضعیت او خوب است.

